หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ถู อื หุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2559
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
วัตถุประสงค์
บริ ษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) ตระหนักถึงควำมสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเป็ นธรรม
และเท่ำเทียมกัน และเพื่อเป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริ ษัทฯ จึงเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีสว่ นร่ วมในกำร
เสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำถ และคุณสมบัติที่เหมำะสมเพื่อ
พิจำรณำเข้ ำรั บกำรเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรล่วงหน้ ำ และประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร โดยบริ ษัทฯกำหนด
หลักเกณฑ์กำรให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอวำระล่วงหน้ ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับ
กำรเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรล่วงหน้ ำขึ ้น ซึง่ จะช่วยกลัน่ กรองเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์ และวิธิการปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
1. คุณสมบัติของผู้ถอื หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับกำรเลือกตังเป็
้ นกรรมกำร
ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยอำจเป็ นผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรื อหลำยรำยรวมกันได้
1.2 มีสดั ส่วนกำรถือหุ้นบริ ษัทขันต
้ ่ำรวมกันไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 3.0 ของหุ้นที่ออกจำหน่ำยและเรี ยกชำระแล้ ว ของ
บริ ษัท
1.3 ถือหุ้นบริ ษัทในจำนวนที่กำหนดตำมข้ อ 1.2 ต่อเนื่องมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน จนถึงวันที่เสนอระเบียบวำระกำร
ประชุมหรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับกำรเลือกตังเป็
้ นกรรมกำร
2. เงื่อนไขการเสนอวาระล่ วงหน้ าสาหรับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี
2.1 ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็ นหนังสือลงลำยมือชื่อผู้ถือหุ้น กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมี
มำกกว่ำ 1 คน ให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกรำยที่เสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นลงลำยมือชื่อแล้ วรวบรวมส่งเป็ นชุด
เดียวกัน
2.2 ผู้ถือหุ้นที่เสนอวำระจะต้ องระบุชื่อ นำมสกุล ที่อยูแ่ ละหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่เสนอ
วำระของผู้ถือหุ้น รวมทังรำยละเอี
้
ยดอื่น ๆ ให้ ครบถ้ วน
3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม
3.1 วำระทัว่ ไป
ระบุชื่อวำระ พร้ อมรำยละเอียดและเหตุผลประกอบ
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3.2 กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับกำรพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัท
1) รำยละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่ อให้ เข้ ำรั บกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรตำม
แบบฟอร์ มที่กำหนดในเว็ปไซด์ของบริ ษัท
2) บุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อให้ เข้ ำรับกำรพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำร ต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ ำมตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 พระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตำมที่ถกู แก้ ไขเป็ นครัง้ ครำวซึ่งได้ แก้ ไขครัง้ ล่ำสุดเป็ นฉบับที่ 4 ในปี
พ.ศ.2551 หลักกณฑ์ที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด และข้ อบังคับบริ ษัท
4. ระยะเวลาในการเสนอวาระ
ตังแต่
้ วนั ที่ 29 มกรำคม 2559 – 20 กุมภำพันธ์ 2559
5. เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี
5.1 ผู้ถือหุ้นจะต้ องจัดส่งต้ นฉบับแบบฟอร์ มกำรเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ลงลำยมือ
ชื่อแล้ ว (ตำมแบบฟอร์ มที่บริ ษัทจัดให้ ไว้ ในเว็ปไซด์) พร้ อมเอกสำรหลักฐำนดังต่อไปนี ้ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
5.1.1 เอกสำรหลักฐำนกำรถื อหุ้นของผู้ถือหุ้นรำยที่ร วมกันเสนอวำระ ได้ แก่ หนังสือรั บรองจำกบริ ษัท
หลักทรัพย์ หรื อเอกสำรหลักฐำนจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อบริ ษัท ศูนย์ รับฝำกหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด หรื อผู้รับฝำกทรัพย์สิน แสดงจำนวนหุ้นที่ถือ หรื อสำเนำใบหุ้นที่ลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
5.1.2 เอกสำรหลักฐำนแสดงตนของผู้ถือหุ้นทุกรำยที่รวมกันเสนอวำระ ได้ แก่
1) กรณี บุค คลธรรมดำ ใช้ สำเนำบัต รประจ ำตัว ประชำชน หรื อ หนัง สือ เดิ น ทำง (กรณี เ ป็ นชำว
ต่ำงประเทศ)พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
2) กรณีนิติบคุ คล ใช้ สำเนำหนังสือรับรองนิติบคุ คลซึง่ ออกให้ ไม่เกิน 1 เดือน และสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชน หรื อหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมที่ลงชื่อในแบบ
ขอเสนอนี ้ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
5.1.3 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อให้ เข้ ำรับกำรพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรและเอกสำร
ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ หลักฐำนทำงกำรศึกษำ กำรฝึ กอบรม ประวัติกำรทำงำน เอกสำรหลักฐำนกำรถือหุ้น เป็ น
ต้ น (เฉพำะวำระกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับกำรพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำร)
5.2 จัดส่งต้ นฉบับเอกสำรอย่ำงครบถ้ วนและสมบูรณ์ตำมข้ อ 5.1 โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริ ษัทภำยในวันที่
20 กุมภำพันธ์ 2559 ตำมที่อยู่ ดังนี ้
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เลขำนุกำรบริษัท
บริ ษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหำชน)
ชัน้ 23 อำคำรยูเอ็มทำวเวอร์ 9/231-233 ถนนรำมคำแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
6. วิธีการพิจารณา
6.1 วำระทัว่ ไป เลขำนุกำรบริ ษัท จะเป็ นผู้รวบรวมหัวข้ อวำระกำรประชุมตำมที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ และนำเข้ ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัทต่อไป
6.2 วำระกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับกำรพิจำรณำเลือกตังเข้
้ ำเป็ นกรรมกำร เลขำนุกำรบริ ษัทจะเป็ นผู้รวบรวม
รำยชื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ หำร โดยคณะกรรมกำรบริ หำรจะเป็ นผู้พิจำรณำรำยชื่อและคุณสมบัติของบุคคลที่ผ้ ถู ือหุ้น
เสนอชื่อ และนำผลกำรพิจำรณำเข้ ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อพิจำรณำต่อไป
กรณีที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมีมติอนุมตั ิให้ นำวำระดังกล่ำวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะบรรจุเป็ นวำระกำร
ประชุมในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25559 ต่อไป
บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่พิจำรณำเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ และสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่พิจำรณำบุคคลเพื่อเข้ ำรับกำร
พิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำร ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นกรอกข้ อมูลหรื อแนบเอกสำรหลักฐำน ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน หรื อไม่สมบูรณ์
หรื อไม่สำมำรถติดต่อได้
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